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СПГЕ „Джон Атанасов” 

 
ЗАПОВЕД  

        № РД-385/26.03.2012г. 
 

 На основание чл.14, ал.3, т. 2 при условията на глава VІІІ „а”от ЗОП, чл.19  от  

Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-

95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката 

 

НАЗНАЧАВАМ: 

КОМИСИЯ в състав: 

 

Председател: Силвиана Иванова - пом. директор УД на СПГЕ 

и членове: 

1.Малина Иванова -  гл.счетоводител в СПГЕ 

2.адв.Павел Петров .-  адвокат-консултант на СПГЕ,  

3.Силвия Стоянова. – снабдител в СПГЕ 

4.Юлия Симеонова.- гл.учител в СПГЕ 

 

 

СЪС ЗАДАЧА: Разглеждане, оценяване и класиране на получените предложения  за избор на 

изпълнител за: 

„доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим 

училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към 

европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 

Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД: : Клуб "Приложна 

математика”, “Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”, „Чудесата на Европа-

географски енигми”, „Програмиране и предприемачество”, Студио „Леонардо да Винчи”, „Аз и 

светът около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”, „Философия”, „Алтернативно изкуство”, 

„Графичен дизайн”, „Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” – 

Руслана, ”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”, „Фотография”, ”Българска литература  

XXI„- по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност  8810 лв. без ДДС. 

Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: Клуб „Приложна математика”, 

“Програмиране на Delphi”, „Създаване на сайт с HTML”, „Чудесата на Европа-географски 

енигми”, „Програмиране и предприемачество”, Студио „Леонардо да Винчи”, „Аз и светът 

около мен”, „Предприемачество и ВЕИ”, „Философия”, „Алтернативно изкуство”, „Графичен 

дизайн”, „Екология и ВЕИ”, „Дванадесетте лица на моя град”, „Изкуство” – Руслана, 

”Изкуство” – Лиляна, „Психология и история”, „Фотография”, ”Българска литература  XXI„- по 

приложен списък асортимент на обща индикативна стойност без ДДС - 1320 лв. без ДДС. 
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 Комисията да започне работа на 10.04.2012. г. в сградата на  СПГЕ   „ДЖОН 

АТАНСОВ“, гр. София-1113, ул. „Райко Алексиев” № 46 от 13:30 часа. 

1. Отваряне от Комисията на предложенията по реда на тяхното постъпване. 

Отварянето се извършва публично пред явилите се кандидати или техни 

представители в посоченото в документацията време (ако присъстват такива). 

2. За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол за 

разглеждането, оценяването и класирането на предложенията.  

3. Заседанията на Комисията се провеждат при закрити врата, с изключение на 

отварянето от Комисията на постъпилите предложения, което се извършва 

публично и в присъствието на явилите се представители на кандидатите. 

4. Заседанията се прекъсват и възобновяват от Председателя на комисията, който 

определя и времето за почивка. 

5. Комисията да приключи своята работа до 10.04.2012.г. – 17.00 часа  

 Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички участници в Комисията за 

сведение и изпълнение.  

 Контрола по изпълнението на заповедта  ще изпълнявам лично. 

                   

 

 

 

 

 

 

Директор:.................................... 

 /инж.Иглика Неделчева/ 

 

 

 

 

 
 

 

 


